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Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, stavební úřad
náměstí Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

07095/2017/KNCL/SU/KM
00119/2018/KNCL/SU
Ing. Kateřina Myslivečková
311 240 902
mysliveckova@kostelecncl.cz

Kostelec nad Černými lesy, dne: 8.1.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Štíhlice, IČO 00639745, Štíhlice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
kterou zastupuje FIALA PROJEKTY s.r.o., IČO 28997450, Lečkova č.p. 1521/15, Praha 4-Chodov,
149 00 Praha 415
(dále jen "ţadatel") podal dne 20.10.2017 ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Štíhlice - splašková kanalizace a ČOV 300 EO
na pozemcích parc. č. 76/1, 76/8, 76/27, 76/28, 76/29, 83/1, 83/3, 83/11, 83/15, 104/4, 133/10, 133/26,
133/30, 142/6, 169, 176/8, 438/24, 438/25, 438/27, 438/28, 438/32, 438/34, 482/2, 788/1, 788/3, 788/4,
788/5, 788/6, 788/8, 788/9, 790, 791/1, 794/1, 812/1, 868/6, 868/17 v katastrálním území Štíhlice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO-01 Splašková kanalizace (gravitační stoky, výtlaky, veřejné čerpací stanice, čerpací stanice u
nemovitostí, gravitační přípojky - veřejné části, přípojy NN pro ČSOV).
SO-02 ČOV (ţelezobetonové nádrţe, budova, zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení, vodovodní
přípojka, přípojka NN, propojovací potrubí a výustní objekt, jímka vyčištěné vody).
Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení
územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlíţet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad,stavební úřad Kostelec nad Černými lesy, úřední dny Po a
St 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíţí. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují poţadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec můţe uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo
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dotčeno, můţe uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, můţe uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehoţ ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Kateřina Myslivečková
oprávněná úřední osoba
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umoţňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

…………………………………....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

…………………………………....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Obdrţí:
účastníci (dodejky)
FIALA PROJEKTY s.r.o., IDDS: k4gim5j
sídlo: Lečkova č.p. 1521/15, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
zastoupení pro: Obec Štíhlice, Štíhlice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Vladimír Strnad, IDDS: u6gn7s3
trvalý pobyt: Štíhlice č.p. 30, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Marie Boušová, Zalavecká č.p. 39, Stochov-Čelechovice, 273 04 Kačice
Miloslava Musilová, Filipovská č.p. 615/8, 286 01 Čáslav-Nové Město
Jaroslav Strnad, IDDS: 7rjn4uf
trvalý pobyt: Štíhlice č.p. 30, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Anna Štumpová, Štíhlice č.p. 23, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

